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أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

انتظام وطني لبناني خلف «خريطة طريق» الراعي وتوقع بلقائه عون قريبًا
بيروت - عمر حبنجر

خلط األوراق مستمر في 
لبنــان، «الكورونا» تتقدم، 
أمــام  يتراجــع  والــدوالر 
الليرة، واألوضاع السياسية 
نحو االنتظــام خلف دعوة 
البطريرك املاروني بشــارة 
الراعي الى فك احلصار عن 
الشرعية اللبنانية، وحتييد 
لبنان عــن صراعات القوى 
اإلقليمية والدولية في هذه 
املنطقــة. وتســتمد احلركة 
احلكوميــة  السياســية، 
خصوصــا، دوافعهــا مــن 
إحلاح احلاجة الى اإلصالحات 
الذاتية، التي ال يبدو ان ثمة 
مجاال للتهرب منها في ضوء 
إصرار صندوق النقد الدولي 
علــى إغــالق أبــواب الهدر 
والنهب املقونن للمال العام، 
بعيدا عن منطق العفو عما 
سلف، حيث ناشد الصندوق 
السلطات التوافق حول خطة 
اإلنقاذ املالي احلكومية محذرا 
من أن محاوالت تقليص الرقم 
املقدم للخسائر الناجمة عن 
أزمته املالية لن يؤدي إال إلى 

إبطاء التعافي.
وكذلــك غــداة وصــول 
وزير اخلارجية الفرنســية 
جان ايف لورديان خالل ايام 
إلبالغ املسؤولني وجها لوجه، 
مــا كان قالــه أمــام مجلس 
الشيوخ الفرنسي: «ساعدوا 
أنفسكم لنساعدكم»، ومعلوم 
أن هــذه الزيارة هي األولى 
ملسؤول فرنسي، بل أوروبي 
إلى لبنان منذ اندالع ثورة ١٧ 
أكتوبر وقيام حكومة حسان 

دياب.
عمليــا، كل هــذه القوى 
مــع  تلتقــي  اخلارجيــة 
غالبيــة القوى السياســية 
اآلن  احملليــة  واحلزبيــة 
حــول خارطة الطريق التي 
وضعهــا البطريرك الراعي 
في عظة اخلامس من يوليو 
اجلــاري وتوجــه فيها إلى 
رئيس اجلمهورية ميشــال 
عــون، داعيا لفــك احلصار 
عن الشــرعية وعــن القرار 
الوطني والى حتييد لبنان 

وبدا واضحا أن األحزاب 
املســيحية عموما مع طرح 
البطريرك، عدا التيار الوطني 
احلــر، فاملــردة معــه ضــد 
الرئيس عون وتياره ورمبا 
لن يكونوا كذلك في اجلانب 
املتعلق بحزب اهللا. أما حزب 
«القــوات اللبنانية» ورمبا 
«حزب الكتائب» آثرا التريث 
قليال، جتنبا لتظهير الوضع 
وكأنــه انقســام مســيحي، 
لكــن مســارعة الرئيســني 
وفــؤاد  احلريــري  ســعد 
الرموز  السنيورة، وبعض 
الدينية الشــيعية الى دعم 
حترك الراعي، كرس الغطاء 
للتحرك الذي ميكن اختزاله 
بـــ ٣ نقــاط موجــزة وهي: 
الشــرعية، والقرار  حترير 
الوطني املستقل من األسر، 
وطلب النجدة من األصدقاء 
ومن األمم املتحدة تكريســا 
حلياد لبنان، ما يحبط ضمنا 

الدعوة الى التوجه شرقا.
وقد أوفد رئيس «القوات 
اللبنانية» د.سمير جعجع 

فهــل املطلــوب ان يركبــوا 
الدراجات؟ فأجابه الرئيس 
عون، بحسب املصادر، ال لن 

يركبوا الدراجات.
كورونيــا، وبعد ارتفاع 
عدد االصابات عقدت اللجنة 
الصحية املختصة، اجتماعا 
بعد ظهر أمس، برئاسة وزير 
الصحة د.حمد حسن، حيث 
جرى تقييم الوضع الصحي 
وكيفية توزيع املصابني على 
املستشــفيات واحملاجــر، 
والتزام املغتربني العائدين 
بشــروط التعبئــة العامــة 
امتحانات اجلامعة  وإجراء 
اللبنانية في ظل اإلصابات 

التي ظهرت بني طالبها.
وقال حســن، ان معظم 
العائدين من اخلارج يأتون 
من بلدان فيها وباء، وتشمل 
الفحوصات ٤٠٠٠ شــخص 
يوميا، وتقــرر العودة الى 
حجــر كل مصــاب يأتــي ٥ 
أيام، يجري بعدها االختبار 
لتخفيف الضغط عن األطقم 

الطبية.

وفــدا قواتيا يضــم كال من 
النائبني عمــاد واكيم وادي 
والوزيريــن  اللمــع  ابــي 
السابقني مي شدياق وريشار 
قيومجيان الى الدميان، حيث 

التقى البطريرك الراعي.
أما التيار الوطني احلر، 
فقــد وجــه تعليمــات الــى 
منابره السياسية واإلعالمية، 
بعدم التعرض للمسار الذي 
اعتمــده البطريرك الراعي، 
ال من قريــب وال من بعيد، 
للمعاجلــة  األمــر  وتــرك 
الثنائية املباشرة بني الرئيس 
ميشــال عــون والبطريرك 
الراعي املتوقع لقاؤهما قريبا 
«وهنا تقول املصادر املتابعة 
لـــ «ألنبــاء» ان البطريرك 
الراعي وضع الرئيس عون، 
التي حركت  العظة  بأجواء 
السواكن السياسية، خالل 
لقائهما األخير، حيث أبلغه 
ان انهيــار املصارف وإقفال 
واملستشــفيات  املــدارس 
واجلامعات، قد يدفع املزيد 
مــن املســيحيني للهجــرة، 

صندوق النقد الدولي يناشد لبنان التوافق حول خطة اإلنقاذ املالي احلكومية

(محمود الطويل) لبنانيون خالل جتمع امام السفارة األملانية للمطالبة مبنحهم تأشيرات للهجرة ومغادرة لبنان 

عن الصراعات، ثم كررها في 
عظة األول من أمس.

الفريــق األوســع مــن 
اللبنانيني دعم دعوة الراعي 
من حيث كونها دعوة وطنية 
ولئن ظهرت بلباس ديني، 
ألن هدفهــا النهائــي وطني 
اآلخــر  جامــع، والفريــق 
البطريرك  اقتحــام  فاجــأه 
الطبــع  الوســطي  الراعــي 
والطابع، هذا السياج الشائك، 
متحديا رئاسة اجلمهورية 

واألكثريات النيابية.
وقد حــاول هذا الفريق، 
اســتئثار  العهــد  فريــق 
الراعــي لتأجيج  طروحات 
العالقــة بينــه وبني رئيس 
اجلمهوريــة، بينمــا فضل 
فريق ثالث التريث والصمت 
بانتظار قياس مســتويات 
ضغط بكركي وحجم التفاعل 
معه حتى ال يؤدي استعجال 
إعــالن الدعم، إلى انقســام 
مســيحي واسع بني من هم 
مــع البطريرك وبني من هم 

مع رئيس اجلمهورية.

إشارات خارجية «إيجابية» تخترق الصورة الداخلية «القامتة»
زاد لبنان في حجم ومستوى «جلوئه» الى 
الدول الشقيقة (العربية) والصديقة (الغربية) مع 
جتاوز األزمة املالية اخلط األحمر وبداية خروجها 
عن السيطرة، وباملقابل ارتفعت درجة االهتمام 
اخلارجي بلبنان وصدرت إشارات تدل على أن 
لبنان ليس متروكا ملصيره وال يراد له السقوط، 
ثمة تطورات وإشــارات «إيجابية» استجدت 
وتدافعت في األيام األخيرة مخترقة الصورة 
القامتة والواقع املرير، وميكن اختصارها في 

النقاط التالية:
أوال: االستجابة العربية السريعة لنداءات 
االستغاثة من املسؤولني اللبنانيني الذين طرقوا 
أبواب الدول العربية طلبا للمساعدة العاجلة. 

وفي هذا اإلطار: ١- الرسالة اخلطية التي بعث 
بها الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي الى 
الرئيس ميشال عون (ردا على رسالة تسلمها 
السيسي من عون منذ أسابيع)، والتي تناولت 

أمرين أساسيني:
الدعوة الى اإلسراع في ترجمة اإلصالحات 
كممر إجباري للحصول على دعم صندوق النقد 
الدولي، ونأي احلكومة بنفسها عن التجاذبات 
اإلقليمية كمدخل الى تصحيح عالقات لبنان 
العربية والدولية. وأكد السيســي في رسالته 
«حرص مصر على استقرار لبنان ورفاهيته»، 
معربا عن ثقته في أنه سيكون لدى املسؤولني 
اللبنانيني االرادة الالزمــة إلخراج هذا البلد 
العزيز علــى قلوب العرب جميعا من الظرف 

الذي مير به حاليا.
٢- «أول الغيث اخلليجي» القادم من الكويت 
حيث زار البــالد مدير عام األمن العام اللواء 
عباس ابراهيم موفدا رئاسيا خاصا حامال رسالة 
من الرئيس ميشــال عون الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وهذه الزيارة تأتي 
في إطار استكمال جولة عربية شملت العراق 
وقطر واألردن بهدف البحث في كيفية تخطي 
األزمة القائمة، وكيفية مساعدة لبنان لتجنيبه 

السقوط في الهاوية.
٣- «االختراق العراقي» الذي بدأ مع زيارة 
الوفد احلكومي الى بيروت، ويتواصل مع زيارة 
يقوم بها رئيس احلكومة حسان دياب الى بغداد، 
تليها على األرجح زيارة لرئيس احلكومة العراقي 
مصطفى الكاظمي الى بيروت لتوقيع اتفاقيات 
التعاون التي يعول عليها لبث «أوكسجني» في 
جسم املالية العامة اللبنانية من خالل حصول 
لبنان على نفط عراقي بأســعار مخفضة، ما 
ســيؤدي الى تقليص فاتورة النفط بحوالي 

ملياري دوالر سنويا.
ثانيا: «الليونة» املســتجدة في املوقف أو 

الســلوك األميركي، وظهرت بعد زيارة قائد 
املنطقة الوسطى اجلنرال ماكينزي الى بيروت، 
وترجمت في لقاء مطول بني رئيس احلكومة 
حسان دياب والسفيرة األميركية دوروثي شيا. 
هذا االجتماع، واستنادا الى مصادر السرايا، 

اتسم باملصارحة وأجواء ودية وإيجابية:
رئيس احلكومة حرص على التأكيد أن لبنان 
جســر بني الشرق والغرب وال يريد أن يدير 
ظهره للغرب، ولكنه لن يسمح بأن يجوع أبناؤه 
(في إشــارة الى االنفتاح على الصني وإيران 
والعراق)، والسفيرة األميركية أكدت على أن 
الواليات املتحدة ليست بصدد محاصرة لبنان، 
وإمنا مستعدة للتجاوب في شأن تطبيق «قانون 

قيصر» واعفاءات واستثناءات يطلبها لبنان.
وحسب هذه املصادر، فان السفيرة شيا 
أقــرت بأنها أخطأت في التقدير السياســي 
لتصريحاتها وحركتهــا، وأبدت التزاما بفتح 
صفحــة جديدة ووعدت بتخفيــف اللقاءات 
والتقليل من التصريحات وبث احلرارة السياسية 

مع السراي احلكومي.
ثالثا: التحــرك األوروبي في اجتاه لبنان، 

والذي يتم بشكل أساسي عبر:
١ - فرنسا من خالل زيارة وزير اخلارجية 
جان ايف لودريان قريبــا الى بيروت، لرفع 
درجــة الضغوط على املســؤولني اللبنانيني 
وإشعارهم بخطورة الوضع ولالعالن عن مبادرة 
عملية تتعلق مبســاعدة املدارس الكاثوليكية 
والفرنكوفونية، لودريان آت الى لبنان قادما من 
العراق (بغداد وأربيل) مبهمة محددة، هي ايقاظ 
املسؤولني من سباتهم العميق ألن املرحلة هي 
األخطر وتنذر باألسوأ، وألن فرنسا وأوروبا 
قلقة من تداعياتها، ان جلهة تفكك وحتلل الدولة 
اللبنانية، أو جلهة ازدياد حالة التطرف والعنف 

ونشوء موجة هجرة جديدة باجتاه أوروبا.
٢- الڤاتيكان الذي اتخــذ قراره بالتوجه 
نحو الدول الغربيــة للجم االنهيار في لبنان 
الذي ســيدفع املسيحيني الى الهجرة ويطيح 
بخصوصية الوضع اللبناني... وقد حصل تقاطع 
ڤاتيكاني فرنسي على حترك سريع من أجل 
لبنان وتعديل بعض املواقف املتشددة، بعدما 
تبني أن درجة الضغط على لبنان كي ينتفض 
ضد حزب هللا تضيق اخلناق على الشعب اللبناني 
أكثر من احلزب، وأن عرقلة أو فشــل عملية 
مســاعدة لبنان عبر صندوق النقد الدولي أو 
غيره سيقضي على مسار تفاعل لبنان مع الغرب 
ويدفعه في اجتاه خيارات أخرى. وباإلجمال، 
بدأت الدول األوروبية خاصة فرنسا والفاتيكان 
تعي مخاطر سقوط لبنان وارتداداته السلبية.

مجلس الوزراء: اجلنيه املصري األفضل أداًء
بني عمالت األسواق الناشئة خالل ٣ سنوات

القاهرة ـ هالة عمران

املركــز االعالمــي  نشــر 
ملجلــس الــوزراء إنفوغرافا 
ســلط مــن خاللــه الضــوء 
على أداء اجلنيه بني عمالت 
األسواق الناشئة خالل الثالث 
سنوات املاضية، مشيرا إلى 
أنــه طــوال األعــوام الثالثة 
املاضية، متكن اجلنيه املصري 
من احلفاظ على مستوى أدائه 
اجليد ليظل األكثر متاسكا بني 
عمالت األسواق الناشئة أمام 
الدوالر، واألقل تأثرا بتداعيات 
جائحة كورونا، وهو ما يقدم 
برهانا جديدا على رؤية الدولة 
الثاقبة وسياساتها الناجحة 
في إدارة امللــف االقتصادي 
واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلة 
بالنهوض باالقتصاد املصري 

على كل األصعدة.
وجــاء فــي اإلنفوغــراف 
حتسن أداء اجلنيه املصري 
ليصبح أفضل العمالت أداء 
أمام الدوالر خالل الفترة من 
٣٠ يونيــو ٢٠١٧ حتــى ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢٠، وذلك مبعدل 
١٠٫٨٪، تلتــه عملــة تايلنــد 
مبعــدل حتســن ٨٫٩٪ أمــام 
الــدوالر، ثم تايــوان مبعدل 
حتسن ٢٫٨٪، والفلبني مبعدل 
حتسن ١٫٣٪، وماليزيا مبعدل 

حتسن ٠٫٢٪.
وأبرز اإلنفوغراف العمالت 
التي شهدت تراجعا في أسعار 
الصرف أمــام الدوالر، حيث 
تراجعت عملة التشيك مبعدل 
٣٫٨٪، تلتهــا الصــني مبعدل 
تراجــع ٤٫٢٪، ثــم كوريــا 
اجلنوبية مبعدل تراجع ٥٫١٪، 
وإندونيسيا وپولندا مبعدل 
تراجــع ٦٫٩٪ لــكل منهمــا، 
وبيرو مبعدل تراجع ٨٫٩٪، 
كما شهدت عملة املجر تراجعا 
أمام الدوالر مبعــدل ١٦٫٧٪، 
وكذلك الهنــد مبعدل تراجع 
١٦٫٩٪، وروسيا مبعدل تراجع 
٢٠٫٩٪، وكولومبيــا مبعدل 

تراجع ٢٣٫٤٪.
وأشــار إلى تراجع عملة 

مبعدل تراجع ٦٥٫٢٪، وتركيا 
مبعدل تراجع ٩٤٫٦٪، وأخيرا 
األرجنتــني مبعــدل تراجــع 

.٪٣٢٣٫٧
وأظهــر أن االحتياطيات 
الدولية للنقد األجنبي تعاود 

االرتفــاع في يونيــو ٢٠٢٠، 
وذلــك بنســبة ٦٫١٪، لتصل 
إلى ٣٨٫٢ مليار دوالر، بنهاية 
يونيو ٢٠٢٠ ـ بيان مبدئي ـ 
بعدما كانت ٣٦ مليار دوالر 

في نهاية مايو ٢٠٢٠.

تشــيلي أمام الدوالر مبعدل 
٢٣٫٧٪، واملكســيك مبعــدل 
وجنــوب   ،٪٢٦٫٩ تراجــع 
تراجــع  مبعــدل  أفريقيــا 
٣٢٫٧٪، وباكســتان مبعــدل 
تراجــع ٦٠٫٢٪، والبرازيــل 

٩ آالف جنيه لتحويل السيارة البنزين إلى الغاز
القاهرة - ناهد إمام

قالــت د.نيفني جامع، وزيــرة التجارة 
والصناعــة، إن مبادرة إحــالل املركبات 
املتقادمــة هي لتحفيز االســتهالك ودعم 
الصناعة الوطنية، مشيرة إلى التعاون مع 
وزارة الداخلية حلصر السيارات التي مازالت 
تعمل بالرغم مــن مضي أكثر من ٢٠ عاما 
امليكروباص  على صنعها، خاصة سيارات 

واألجرة، وأخرى تعمل بالبنزين.
وأضافت «جامع» خالل مداخلة تلفزيونية، 
أنه فــي ضوء توافر الغاز واالكتشــافات 
البترولية األخيرة في مصر أصبح هناك توجه 
باستخدام الغاز الطبيعي بدال من البنزين 
خاصة أن استخدامه سيؤدي لتوفير مادي 

للجميع، باإلضافة حلماية البيئة.

فإذا كان الفــرد يصرف ٤ آالف جنيه 
على سيارته باستخدام البنزين، سيصرف 
ألفني فقط بالغاز، فهذا سيؤدي لتوفير أمواله 
بحوالــي النصف، موضحة: «أي حد عنده 
عربية مكملتش ٢٠ سنة وبتشتغل بالبنزين 
وقدرة موتورها ال تقل عن ٧٥٪ يستطيع أن 
يذهب إلى مركز حتويل الســيارات التابعة 

لوزارة البترول لتحويلها».
وأردفت وزيرة التجارة والصناعة، أن 
تكلفة حتويل السيارة من ٩ إلى ١٢ ألف جنيه، 
يتم ســدادها خالل ٥ سنوات عبر أقساط 
تســدد عند كل «تفويلة» للسيارة، منوهة 
«يعني التفويلة مثال بـ ١٠٠ جنيه، سيدفع 
صاحب السيارة ١٠٥ وهكذا»، موضحة أن 
احملور اآلخر لتحويل كامل املركبة وتخريدها 

مبقابل مادي عبر برامج متويلية ميسرة.

إيران تتعهد بتعزيز التعاون مع سورية أكثر من السابق
وكاالت: تعهــدت إيران بأن تعاونها 
العســكري واالقتصادي سيتعزز أكثر 
من السابق مع سورية، وذلك بعد أيام 
مــن توقيع اجلانبــني اتفاقية شــاملة 
للتعــاون العســكري. واعتبرت وزارة 
اخلارجية اإليرانيــة أمس، ان الوجود 
اإليراني في سورية كان بناء على طلب 
مــن احلكومة، وأكــدت أن التعاون بني 
البلدين ســيتواصل أكثر من الســابق. 
وأوضــح املتحــدث باســم اخلارجيــة 
اإليرانية، عباس موسوي، في تصريح 
صحافي أن «إيران ســتواصل التعاون 
السياسي واالقتصادي والعسكري مع 
ســورية، أكثر من السابق، وسيستمر 
حتى القضاء على اجلماعات اإلرهابية».

فــي ســياق متصل، بحــث الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره 
الروسي فالدميير بوتني، آخر املستجدات 

احلاصلة في سورية وكذلك ليبيا.
جاء ذلــك في اتصــال هاتفي جرى 
بينهما، بحسب بيان صادر عن رئاسة 

دائرة االتصال في الرئاسة التركية.
وأوضحــت وكالــة األناضــول أن 
أردوغان وبوتني تناوال آخر التطورات 
احلاصلــة علــى الســاحتني الســورية 
والليبية، إلــى جانب قضايــا إقليمية 
أخرى. وأضاف البيان أن الزعيمني اتفقا 
على مواصلة التعاون من أجل الســالم 

واألمن واالستقرار في املنطقة.
ميدانيا، قتل وجرح عدد من عناصر 
احلرس الثوري اإليراني في ســورية، 
وذلــك جــراء هجوم نفــذه عناصر من 
تنظيم «داعش» استهدف مواقعهم في 
بادية السخنة بالريف الشرقي حملافظة 
حمص وسط البالد. ونقلت شبكة «فرات 
بوست» عن مصادر وصفتها بـ«اخلاصة» 
قولها إن التنظيم نفذ هجوما استهدف 
نقاطا للحــرس اإليراني تضم عناصر 
من اجلنسية الســورية من أبناء ريف 
دير الزور، في شرق حمص مما أدى إلى 
وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفني.
وأشــارت املصــادر ذاتهــا إلــى أن 

االشــتباكات التــي وقعت أمــس األول 
اســتمرت نحو ٢٠ ساعة أدت إلى مقتل 
١٠ عناصر في صفوف احلرس الثوري، 
وجاء ذلك وسط تنفيذ طائرات روسية 
غارات على مجموعات تنظيم «داعش» 
املهاجمة ملواقع احلرس الثوري اإليراني.

وســبق أن أفاد ناشطون في شبكة 
«ديرالــزور٢٤»، بأن عــددا من عناصر 
امليليشيات سقطوا قتلى وأن ما ال يقل عن 
٧ عناصر فقدوا خالل الهجوم الذي نفذه 
التنظيم ضد الرتل العسكري في منطقة 
«فيضة ابن موينع»، بريف دير الزور، 
فيما وصل عدد من جرحى امليليشيات 

إلى مشفى األسد في احملافظة.
من جانبهــا، وثقت مصادر إعالمية 
محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية 
التي شــنها تنظيم «داعش» في اآلونة 
األخيــرة، الســيما في مناطق انتشــار 
اخلاليــا التابعة له فــي بعض مناطق 
ريفي حمص ودير الزور وصوال للمناطق 

الصحراوية احلدودية مع العراق.

ارتفاع جديد بإصابات «كورونا» بينها قضاة
ر من التراخي مع اقتراب االنتخابات و«الصحة» ُحتذِّ

الصحــة  وزارة  أعلنــت  وكاالت: 
السورية أمس، تسجيل ٢٣ إصابة جديدة 
بڤيروس «كورونا املستجد» ألشخاص 
مخالطــني دون أن تذكــر مــكان وقوع 
تلــك اإلصابات. وبذلك ترتفع حصيلة 
اإلصابات املسجلة في سورية ٤١٧ بحسب 
بيان وزارة الصحة الذي أوردته «سانا».
وقالت إن ١٣٦ منها شفيت وتوفيت 

١٩ حالة.
وفي السياق، أعلنت منظمة «الهالل 
األحمر السوري»، عن تسجيل إصابات 
جديدة في صفوف متطوعيها في درعا، 
بڤيروس كورونا (كوفيد- ١٩)، وذلك 

للمرة الثانية خالل أسبوع.
وقالت املنظمة في بيان عبر صفحتها 
على «فيسبوك» أمس األول، إنها «تأكدت 
من إصابة ستة متطوعني بالڤيروس في 
فرع درعا، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة 

إصابة أول متطوع منذ أسبوع».
وأكدت أنها أجرت التحاليل جلميع 
املتطوعــني املخالطــني للحالــة األولى 
وجاءت النتائج ســلبية، «إال أن بعض 
املتطوعــني املصابني بالڤيروس لديهم 

التزامات مهنية أخرى خارج املنظمة، إلى 
جانب أداء واجبهم اإلنساني وتطوعهم 

في الهالل األحمر».
ونبهــت إلى اســتمرارها في تقدمي 
«اخلدمات اإلنسانية امللحة فقط» عبر 
فــرع درعا، مع اتخاذ كافــة اإلجراءات 
الوقائية حفاظا على الســالمة العامة، 
مؤكدة «جاهزية فرق اإلسعاف األولي 
على مدار الساعة وعلى امتداد سورية».
وكانــت منظمــة «الهــالل األحمــر 
الســوري»، قــد أعلنــت عــن اإلصابة 
األولــى بڤيروس «كورونا املســتجد» 

ألحد كوادرها بدرعا، في ٦ اجلاري.
ولم تبني وزارة الصحة ما إذا كانت 
احلاالت فــي درعا من ضمن اإلصابات 
الـ ٢٣ التي أعلنتها امس. وكانت وزارة 
العدل في حكومة النظام، أعلنت أمس 
األول، ايضا عن إصابة اثنني من القضاة 
في عدلية دمشق بڤيروس «كورونا»، 
وظهور أعراض اإلصابة على اثنني آخرين 

من املساعدين في العدلية.
هذا، وحذرت وزارة الصحة السورية 
من ٔان مٔوشــر خطر العدوى بڤيروس 

كورونا يرتفع، مشــددة على ضرورة 
االلتزام بٕاجــراءات الوقاية خاصة مع 
اقتراب موعد االنتخابات التشــريعية 

املقررة األحد املقبل.
ؤاوضحــت الــوزارة فــي بيــان ٔان 
«مخاطر العدوى بـ «كوفيدـ  ١٩» ترتفع 
مــع تضاعــف إالصابــات عامليا خالل 
أالســابيع املاضيــة ومحليا، وتوســع 

انتشار املرض ٔافقيا وعموديا».
ؤاشارت الوزارة ٕالى ٔانه من املالحظ 
التراخي في االلتزام بإالجراءات الوقاية 
واالحترازية السيما في ٔاماكن التجمعات 
وأالسواق ووسأيل النقل العامة واحملالت 
التجارية، قأيلة إن ذلك «يعرض املجتمع 
بٔاكمله خلطر العدوى ويهدد بشكل خاص 
حيــاة كبار الســن واملصابني بٔامراض 
مزمنة ؤامــراض قلبيــة وعأيية وداء 
السكري واملشــاكل الرٔيوية والكلوية 
ومنقوصي املناعة»، علما أن احلكومة 
الســورية أعلنــت رعايتهــا عــددا من 
املعارض واملهرجانات التسويقية بعدة 
محافظــات في ظل أوضــاع اقتصادية 
متدهورة وارتفاع أسعار غير مسبوق.


